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Revizorji našli le malo dokazov, da je pomoč EU Moldaviji 
prinesla napredek 
Evropsko računsko sodišče v svojem novem poročilu ugotavlja, da je imela finančna podpora EU za krepitev 
javne uprave v Moldaviji le malo učinka. Moldaviji, najrevnejši državi v Evropi, je bila od leta 2007 dodeljena 
pomoč v skupni višini 782 milijonov EUR. To pomeni skoraj 37 EUR na prebivalca letno, kar je največ med 
vsemi vzhodnimi sosedami EU. 

Revizorji so preučili programe proračunske podpore na področjih pravosodja, javnih financ, javnega zdravja in 
oskrbe z vodo, a so našli le malo dokazov o napredku. Nekatere pomanjkljivosti je mogoče pripisati zunanjim 
dejavnikom, kot je pomanjkanje politične volje nacionalnih organov, druge pa so bile posledica slabosti v zasnovi 
in izvajanju programov in projektov, ki jih je Sodišče revidiralo. 

„Pri izvajanju pomoči Moldaviji se EU spopada z velikimi izzivi,“ je dejal Hans Gustaf Wessberg, član Evropskega 
računskega sodišča, pristojen za poročilo. „Politična in makroekonomska nestabilnost, slabo vodenje in šibka 
javna uprava zelo omejujejo vpliv Komisije pri spodbujanju reform.“ 

Sodišče je ugotovilo, da bi se lahko Komisija hitreje odzvala, ko so se uresničila tveganja, povezana s podporo. 
Programi niso bili dovolj usklajeni s strategijami Moldavije, njihove potencialne koristi pa so se zmanjšale, saj 
Komisija ni v celoti izkoristila svojih pooblastil za določitev predpogojev za plačilo. Lahko bi bila tudi strožja pri 
ocenjevanju izpolnjevanja pogojev. Odobritev dodatnih sredstev, ki so temeljila na spodbudah, ni bila povsem 
utemeljena. 

Ugotovljeno je bilo, da so bile zasnove projektov v splošnem ustrezne, pomoč EU, izvršena v okviru projektov, pa 
je bila pri krepitvi javne uprave delno uspešna. Vendar obseg in časovna razporeditev projektov nista bila vedno 
dobro usklajena s programi proračunske podpore. Posebna tehnična pomoč za razvoj upravne zmogljivosti se je 
začela šele več mesecev po začetku glavnega programa proračunske podpore. Drugi projekti tehnične pomoči in 
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja se niso vedno uporabljali za pripravo programov proračunske 
podpore ali podporo zanje. Projekti so sicer v splošnem prinesli pričakovane dosežke, vendar rezultati zaradi 
pomanjkanja politične volje in drugih zunanjih dejavnikov niso bili vedno trajnostni. 
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Revizorji so v zvezi z izboljšanjem pomoči EU Moldaviji Komisiji priporočili, naj: 

• dosledneje izvaja sistem zgodnjega opozarjanja za preprečevanje ali zmanjševanje tveganj,  

• bolje poveže programe proračunske podpore z nacionalnimi strategijami, 

• več uporablja pogoje in kazalnike smotrnosti poslovanja, 

• jasneje pogoji dodatna sredstva, ki temeljijo na spodbudah, z dokazljivim napredkom, 

• usklajuje projekte s sektorskimi programi proračunske podpore, 

• zagotovi trajnost projektov tako, da bo sistematično ocenjevala sposobnost in politično zavezanost 
javnih organov za trajnostne izide.  

 

Pojasnila za urednike 

EU sodeluje z Moldavijo v okviru evropske sosedske politike, natančneje v okviru vzhodne regionalne razsežnosti, 
ki se imenuje vzhodno partnerstvo. Evropski instrument sosedstva je finančni instrument EU, namenjen 
sosedstvu v obdobju 2014–2020. Od leta 2007 je bila Moldaviji dodeljena pomoč v višini 782 milijonov EUR. To 
pomeni skoraj 37 EUR na prebivalca letno, kar je največ med vsemi vzhodnimi sosedami EU.  

Med glavne probleme Moldavije spadata zelo razširjena korupcija in šibkost javnih institucij, ki sta pomembno 
ciljno področje pomoči EU od leta 2007. Znaten del pomoči je v obliki proračunske podpore. Ta zajema prenos 
sredstev v državno zakladnico partnerske države pod pogojem, da so izpolnjene nekatere zahteve. Preostala 
pomoč se izvršuje v okviru projektov. 

Leta 2014 sta Moldavija in EU podpisali pridružitveni sporazum, ki vključuje določbe o poglobljenem in 
obsežnejšem območju proste trgovine. 

 

Posebno poročilo št. 13/2016 z naslovom Pomoč EU za krepitev javne uprave v Moldaviji je na voljo v 23 jezikih 
EU. 

 


